
 

 

 

I. Postanowienia 

ogólne 

REGULAMIN 

VI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej 

„Пусть музыка играет” 

pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość 

 

1) Organizatorem VI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny            

w Zamościu zwany dalej „Organizatorem”. 

2) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki udziału w Konkursie, jego 

przebieg oraz zasady nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 

 
II. Cele Konkursu 

 
1) Celami Konkursu są: 

a) propagowanie kultury rosyjskiej poprzez piosenkę, 

b) propagowanie nauki języka rosyjskiego, 

c) prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów ze szkół podstawowych 

(klasy 7-8), ponadpodstawowych województwa lubelskiego oraz motywowanie do 

rozwijania kompetencji językowych, 

d) promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży oraz poczucia wartości i wiary we 

własne siły, 

e) promocja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w regionie. 

Ponadto organizacja Konkursu może przyczynić się do popularyzacji otwartej                           

i tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowej. 

 
III. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1) W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8 i szkół 

ponadpodstawowych województwa lubelskiego. 

2) Przez uczestnika rozumie się występ solisty lub duetu. 

3) Każdy uczestnik Konkursu powinien przygotować dwie dowolnie wybrane piosenki rosyjskie 

z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem, (dopuszcza się jeden utwór wykonany w 

języku polskim, ale z repertuaru piosenki rosyjskiej). 

4) Piosenkę można wykonywać w języku rosyjskim lub w polskiej wersji językowej i własnej 

wersji aranżacyjnej. 

5) Dobór repertuaru zależy do uczestników. 

6) Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać do 3 lutego 2020 roku poprzez 

przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres Sekretarza Konkursu: konkurs_pioros@o2.pl lub 

tradycyjną formą przesyłki pocztowej na adres: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, 22 – 

400 Zamość, ul Piłsudskiego 65 z dopiskiem „Konkurs Piosenki Rosyjskiej” (liczy się data 

wpływu do Organizatora). 

7) Karta zgłoszenia udziału dostępna jest na stronie internetowej szkoły: 

www.zsp4zamosc.edu.pl/konkurspioros/ lub www.konkurspioros.pl  

8) Każdy uczestnik Konkursu otrzyma w ciągu trzech dni roboczych potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia uczestnik 

zobligowany jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem. 
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IV. Zasady oraz przebieg Konkursu 

 
1) Konkurs odbędzie się dnia 13 lutego 2020 roku ( czwartek ) o godz. 900 w Klubie 3 

Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ul. Piłsudskiego 36 (dawne kino Stylowy). 

2) Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia plików audio 

stanowiących akompaniament do piosenki. 

3) W dniu Konkursu, w trakcie przesłuchań, które będą odbywać się z udziałem publiczności, 

każdy uczestnik wykona jedną piosenkę lub dwie w zależności od uznania jury, czy ilości 

uczestników, z własnym podkładem muzycznym lub z akompaniamentem (Organizatorzy nie 

dysponują profesjonalnym sprzętem muzycznym). 

4) Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora. 

5) Jury w trakcie przesłuchań będzie oceniać uczestników w następujących kryteriach: 

a) muzykalność (intonacja, brak fałszu, zmiany dynamiczne), 

b) poziom wokalnego zaawansowania technicznego, 

c) osobowość sceniczna, wizerunek, 

d) sposób przekazania tekstu i emocji (dykcja, intencja, kontakty podczas przekazu), 

e) wyczucie stylu, 

f) wykonanie pod względem językowym. 

6) W każdym z podanych kryteriów można otrzymać maksymalnie 5 punktów, co stanowi łącznie 

maksymalnie 30 punktów. 

7) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury, w dniu 13 lutego 2020 

roku, w miejscu odbywania się Konkursu. 

8) Organizator przewidział nagrody w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe                                      

i ponadpodstawowe, za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz dyplomy uczestników dla wszystkich. 

9) Organizator dopuszcza możliwość ufundowania dodatkowych nagród oraz wyróżnień po 

uzyskaniu dodatkowych nagród od sponsorów. 

10) Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, 

11) Uczestnicy Konkursu, którzy będą wykonywać piosenkę z własnym podkładem muzycznym, 

zobowiązują się do dnia 3 lutego 2020 roku do przesłania pliku audio z akompaniamentem na 

adres konkurs_pioros@o2.pl lub tradycyjną formą przesyłki pocztowej na adres Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul Piłsudskiego 65, 22-400 

Zamość z dopiskiem „Konkurs Piosenki Rosyjskiej”. Plik nagrany muzyczny na nośniku cd, 

pendrive, należy opisać, podając: nazwisko i imię uczestnika, nazwę szkoły - skrótem, tytuł 

piosenki (opisane fonetycznie), wykonawcę oryginału. 

Np. Kowalska_Anna,ZSP4,Osień,Tajanna 

12) Uczestnicy w dniu Konkursu na godzinę przed występem mają obowiązek rejestracji swego 

przybycia. 

13) Uczestnicy Konkursu oraz Laureaci zobowiązują się do nieodpłatnego wykonania występu w 

dniu Konkursu – w trakcie przesłuchań oraz ewentualnie w trakcie finału Konkursu. 

14) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez 

Organizatora. 

15) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w 

celach związanych z Konkursem. 

16) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie 

wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz 

zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem 

czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w 

wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę 

na wykorzystywanie przez Organizatora Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na 

których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

17) Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 16 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej, w 

szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD, b) 

utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,   
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b) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego 

zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i 

DVD,   

c) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,   

d) niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,  

e) nadawanie za pomocą multimediów. 

 

18) Klauzula zgody na udział w Konkursie. Zgodnie z art.6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu organizacji Konkursu. Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: 

imię, nazwisko, klasa, szkoła jest udział w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich 

uniemożliwia udział w Konkursie. Rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu i upublicznianie tego 

wizerunku na potrzeby Konkursu jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i jego promocji w mediach. 

Administratorem w/w danych jest Organizator Konkursu.  

   

  

VI. Postanowienia końcowe  
  

1) Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.   

2) Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.   

3) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub 

odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczeniem stron trzecich w stosunku do 

wykonywanych utworów.   

4) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.   

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Zmiany takie zostaną opublikowane 

na stronie internetowej szkoły  

6) Kontakt z Organizatorem jest możliwy:  

a) z Sekretarzem Konkursu Beatą Panas: mail   konkurs_pioros@o2.pl        

 tel.   501 179 709   

b) za pośrednictwem tradycyjnej formy przesyłki pocztowej na adres szkoły.  

  

  

  

                           Sekretarz Konkursu                                                                    Przewodnicząca Konkursu  

                               Beata Panas                                                                                      Lidia Sternik 

 


